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WARUNKI HANDLOWE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Warunki dostawy
1.1. Dostawa realizowana będzie wg formuły DDP Incoterms 2020 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
1.2. W wyjątkowych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia,
Zamawiającemu przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania zamówienia.
2. Płatności
2.1. Płatność za prawidłowo zrealizowaną dostawę dokonana zostanie na podstawie faktury/rachunku
wystawionego przez Wykonawcę.
2.2. Faktura/rachunek zostanie zapłacony przelewem przez Zamawiającego na rachunek bankowy Dostawcy
wskazany na fakturze/rachunku oraz zgłoszony przez Wykonawcę do właściwego Urzędu
Skarbowego, jako rachunek przeznaczony do prowadzonej działalności gospodarczej.
2.3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
(formalnie i merytorycznie) faktury.
2.4. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Za przekroczenie terminu płatności ustalonego w pkt. 2.3 Dostawca może naliczyć odsetki w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
2.5. Zamawiający oświadcza, że w oparciu o art. 108 a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tj. Dz.U. 2021 poz. 685) dokonuje wyboru płatności należności, wynikających z faktur
wystawionych w wyniku wykonania postanowień umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności (split payment).
2.6. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT identyfikującymi się numerami NIP
wskazanymi na formularzu zamówienia, nie korzystającymi ze zwolnienia od podatku na podstawie
art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, każda
ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony w momencie wystąpienia zmiany.
2.7. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021 poz. 424), ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą
w Ostrołęce oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
3. Gwarancje
Dostawca udzieli …………… (min. 24) miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy od daty jego
uruchomienia (zamontowania), jednakże nie dłużej niż ……………. (min. 30) miesiące od daty jego
dostarczenia. W tym czasie Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek przedmiotu
zamówienia w terminie uzgodnionym przez Strony.
4. Reklamacje
4.1. Zamawiający dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu dostawy.
4.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych w przedmiocie dostawy, Strony uzgodnią dalszy
tryb postępowania.
4.3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z przedmiotem zamówienia lub wad
jakościowych w przedmiocie dostawy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu przedmiotu dostawy
do Dostawcy, na jego koszt.
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5. Kary
5.1. W przypadku opóźnienia dostawy Dostawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości
0,3% wartości netto zamówienia/niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
maksymalnie 20% wartości netto zamówienia/niezrealizowanej części zamówienia.
5.2. Za nieterminowe usunięcie wad i usterek w ujawnione w przedmiocie dostawy w trakcie jego
użytkowania – Zamawiający może żądać od Dostawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości netto
zamówienia za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego przez Strony, maksymalnie
20% wartości netto zamówienia.
5.3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości netto zamówienia, jeżeli
Zamawiający odstąpi od realizacji zamówienia z przyczyn dotyczących Dostawcy. Zamawiający ma
prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w szczególności, gdy Dostawca nie potwierdzi przyjęcia
zamówienia do realizacji w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia lub Dostawca opóźnia
się z realizacją zamówienia.
5.4. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto zamówienia, jeżeli
Dostawca odstąpi od realizacji zamówienia z przyczyn dotyczących Zamawiającego.
5.5. W przypadku, jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej przez Stronę szkody, Strona ta
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wartości 100% netto
zamówienia.
5.6. Podstawą do zapłaty kary umownej jest nota obciążeniowa wystawiona przez Stronę uprawnioną
do naliczenia kary umownej. W sytuacji wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego, płatność
z tytułu kary umownej może zostać potrącona z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem z tytułu
realizacji przedmiotu Umowy. Potrącenie nie będzie wymagało dodatkowej pisemnej akceptacji
Wykonawcy.
6. Siła wyższa
6.1. Każda ze Stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie
ciążących na niej zobowiązań, jeżeli będzie to skutkiem działania "siły wyższej", czyli ważnych,
niezawinionych, nieprzewidywalnych i niemożliwych do przezwyciężenia wydarzeń takich jak np.: wojna,
niepokoje i rewolucje, strajki, kataklizmy naturalne (powodzie, pożary, trzęsienia ziemi), długotrwałe
braki w dostawach nośników energii, opóźnienia w dostawach od poddostawców spowodowane
w/w okolicznościami, katastrofy i wypadki komunikacyjne, ograniczenia nałożone na mocy czynności
prawnych władz rządowych lub innych władz.
Strony zgodnie oświadczają, iż Zamówienie zostało zawarte w momencie rozprzestrzeniania się
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-19. W związku
z powyższym, Strony wobec braku możliwości przewidzenia w dacie podpisywania udzielania
zamówienia, ewentualnych skutków wskazanej choroby w przyszłości, w szczególności na płaszczyźnie
gospodarczej, uznają za siłę wyższą również wszelkie okoliczności związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych/ związanych z walką z pandemią choroby COVID-19.
6.2. Strona, która nie wywiązuje się z realizacji dostawy z powodu działania "siły wyższej" powinna
bezzwłocznie powiadomić za pomocą poczty elektronicznej drugą Stronę o takiej sytuacji.
6.3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, czas dostawy zostanie przedłużony o czas nie dłuższy, niż czas
trwania siły wyższej.
6.4. Jeżeli jedna ze Stron stwierdzi, że z powodów wymienionych w pkt. 6.1 realizacja dostawy na ustalonych
wcześniej warunkach nie jest możliwa, to może wnioskować o renegocjację warunków dostawy lub,
w przypadku, gdy realizacja dostawy nie będzie możliwa przez okres dłuższy niż 6 m-cy, odstąpić
w części lub w całości od jej realizacji.
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6.5. W przypadku wstrzymania realizacji dostawy przez Dostawcę z innych przyczyn niż wymienione
w pkt. 6.1, Zamawiający, po jego bezskutecznym wezwaniu, ma prawo natychmiastowo odstąpić
od realizacji zamówienia.
7. Poufność
Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje dotyczące drugiej Strony, które uzyska
podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej zamówienia [informacje poufne], chyba, że zostały
lub zostaną publicznie ujawnione przez Stronę, której dotyczą albo są powszechnie dostępne osobom trzecim
zgodnie z przepisami prawa. Ujawnienie takich informacji dotyczących drugiej Strony jest dopuszczalne tylko
w przypadkach prawem przewidzianych, w tym w szczególności na żądanie uprawnionych instytucji lub
za uprzednią zgodą Strony, której dotyczą. Ponadto Strona może ujawniać informacje dotyczące drugiej
Strony osobom działającym na zlecenie Strony ujawniającej, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy
ujawnianych informacji na zasadach co najmniej takich jak w niniejszej zamówieniu. Informacje poufne,
o których mowa wyżej mogą być ujawniane pracownikom oraz organom statutowym Stron, a także
ENERGA S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej ENERGA. Strona, która ujawniła informacje poufne drugiej
Strony z naruszeniem warunków handlowych zobowiązana jest do naprawienia wynikłej z tego szkody. Każda
ze Stron ponosi odpowiedzialność za ujawnienie informacji poufnych przez osoby działające na jej zlecenie,
jej pracowników lub jej organy statutowe w sposób niezgodny z zamówieniem. W przypadku przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej zamówienia, następca prawny będzie zobowiązany do zachowania
w tajemnicy informacji poufnych na zasadach i warunkach, określonych w niniejszym ustępie. Obowiązek
zachowania poufności, o którym mowa powyżej obowiązuje również po wykonaniu, rozwiązaniu
lub odstąpieniu od niniejszego zamówienia.
8. Ochrona danych osobowych
8.1. Na gruncie niniejszego Zamówienia nie będzie dochodziło do powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
8.2. Strony ustalają, że udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Stronę, kontaktowych
lub odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z Zamówienia w następującym
zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja, służbowy adres email, służbowy numer telefonu.
8.3. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dane osobowe:
8.3.1. pracowników i współpracowników oraz pracowników i współpracowników podwykonawcy
odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub realizujących poszczególne zadania
wynikające z Zamówienia w następującym zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja,
posiadane uprawnienia lub kwalifikacje oraz dane zawarte w dokumentach, wydanych na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, potwierdzające posiadane uprawnienia lub
kwalifikacje, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z postanowień Zamówienia lub
wewnętrznych regulacji w organizacji Zamawiającego;
8.3.2. osób, o których mowa w ppkt. 8.3.1. powyżej, realizujących zadania wynikające z Zamówienia
w następującym zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja w celu potwierdzenia ważności
szkolenia BHP lub odbycia odpowiedniego rodzaju szkolenia BHP oraz stwierdzenia
aktualności orzeczeń lekarskich, wydanych na podstawie przepisów prawa pracy,
potwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania prac realizowanych w ramach
Zamówienia, jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do realizacji Zamówienia lub
wynika wewnętrznych regulacji w organizacji Zamawiającego;
8.3.3. osób, o których mowa w ppkt. 8.3.1. powyżej, realizujących zadania wynikające z Zamówienia
w następującym zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administrowanym przez Stronę oraz ochrony
mienia Strony, jeżeli wynika to z wewnętrznych przepisów Strony (wydanie przepustek,
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identyfikatorów oraz określenie dostępu do pomieszczeń lub obszarów) i wynika z zapisów
Zamówienia.
8.4. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 8.2. do celów wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów obejmujących
wykonanie Zamówienia oraz ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających
z Zamówienia lub z nim związanych.
8.5. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania
niezbędnych organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują
się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników, którzy
będą mieli dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Strony oraz do nadania im stosownych
uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Pracownicy i współpracownicy Stron zobowiązani są
do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych
osobowych drugiej Strony.
8.6. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Zamówieniem oraz
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
8.7. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny wobec
osób, o których mowa w ust. 8.2., w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w
zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie
art. 14 RODO. Klauzula informacyjna Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej pod linkiem:
http://www.energaostroleka.pl/gfx/energaostroleka/userfiles/_public/obowiazek_informacyjny_w_zakresi
e_zapytan_ofertowych_i_zawierania_umow3.pdf. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w
imieniu drugiej Strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść klauzuli informacyjnej drugiej
Strony.
8.8. W przypadku, gdy czynności wykonywane na podstawie niniejszego Zamówienia przez drugą Stronę
wyczerpywałby znamiona powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO,
administrator danych osobowych powierzy drugiej Stronie dokonanie takiego przetwarzania na
podstawie odrębnej umowy. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu
i zakresie niezbędnym do wykonania Zamówienia
9. Postanowienia końcowe
9.1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.2. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA uczestniczy w Programie Zarządzania ŚrodowiskowoEnergetycznego Grupy ENERGA SA, który jest narzędziem:
•
•

realizującym wymagania Polityki Środowiskowo-Energetycznej Grupy ENERGA SA.
zapewniającym realizację zarządzania środowiskowo-energetycznego zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia EMAS oraz norm ISO 14001 i ISO 50001. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
posiada certyfikowany system zarządzania środowiskowo-energetycznego spełniający wymagania
norm PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-EN ISO 50001:2018-09.

Treść Polityki Środowiskowo-Energetycznej jest dostępna na stronie internetowej Grupy ENERGA SA
pod linkiem: https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka.
9.3. Spory wynikające z tytułu realizacji niniejszej dostawy, Strony rozstrzygać będą polubownie. Jeżeli
negocjacje, podjęte w celu rozstrzygnięcia sporu, nie doprowadzą w ciągu 30 dni do jego polubownego
rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do ewentualnego dochodzenia roszczeń będzie Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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